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Odbor vnější komunikace 

pátek, 10. května 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Deník N varuje před nárůstem zneužívání nezletilých dívek prostřednictvím internetu. Právo přináší 

další podrobnosti ke korupční kauze na radnici městské části Brno-střed. Hospodářské noviny se 

věnují příběhu hřbitova v pražských Ďáblicích, kde se nachází unikátní šachtové hroby. Ministryně 

spravedlnosti Marie Benešová chce častěji využívat institutu podmínečného propuštění z věznic, píší 

Lidové noviny. Mladá fronta DNES rozebírá anketu mezi penzisty, z níž vyplývá, že jsou dnešní senioři 

spokojenější než jejich předchůdci před deseti lety. E15 upozorňuje na rekordní ztrátu ČNB 

z akciových investic.  

Zprávy 

Právo: Stavebnictví se daří, průmysl stagnuje. Stavební výroba v České republice v březnu meziročně 

vzrostla o 11,6 procenta. Podle ekonomů tomuto odvětví pomáhají evropské dotace, díky nimž posiluje jak 

pozemní a dopravní stavitelství, tak výstavba nových bytů. Naopak průmysl zůstal za očekávání analytiků, 

když v březnu meziročně posílil jen o 0,1 %. 

E15: Výstavba bytů prudce stoupla. Stavební firmy v ČR zahájily v prvním čtvrtletí stavbu 3 373 bytů, 

meziročně o 83 % více. Nejvíce jich bylo v Praze, kde počet zahájených staveb stoupl téměř čtyřnásobně. 

Počet zahájených staveb rodinných domů v Česku meziročně vzrostl o desetinu, vyplývá z údajů ČSÚ. Podle 

ekonomů je ale zatím předčasné spekulovat, zda tato čísla dokládají obrat k rychlejší bytové výstavbě. 

E15: České firmy digitální daň mine. Chystaný zákon o digitální dani by měl podle ministerstva financí 

zasáhnout výhradně zahraniční internetové společnosti. Sedmiprocentní sazba by se tak neměla týkat 

například firmy Seznam nebo společnosti Avast. Cílem normy podle MF je, aby dopadla zejména na ty 

subjekty, které podnikají na českém trhu, aniž by z této činnosti v ČR platily odpovídající daň z příjmu. 

HN: České firmy stále častěji usilují o patentovou ochranu ve světě. Podle dat Úřadu průmyslového 

vlastnictví české firmy stále častěji přihlašují své patenty v zahraničí. Například v USA tuzemské podniky 

v roce 2017 zaevidovaly 429 vynálezů, v porovnání s rokem 2009 šlo o 45% nárůst. Počet přihlášek roste 

také u Evropského patentového úřadu, kde společnosti z ČR v roce 2017 zaregistrovaly 205 patentů. 

E15: Propad burz připravil ČNB o rekordní sumu. Česká národní banka loni utrpěla rekordní ztrátu 

z investic do akcií v objemu 26,9 miliardy korun, centrální banka to uvedla ve své hospodářské zprávě za 

loňský rok. Důvodem je pokles akciových trhů, podle ČNB její investice kopírují pohyb jednotlivých 

burzovních indexů, které nebyly v roce 2018 v dobré kondici.  
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E15: Zaměření na převodovky. Společnost ZF Engineering otevřela v Plzni nové centrum pro kalibraci 

nových převodovek a projekty elektromobility. Nový provoz se tak stal jedním z 19 světových center 

nadnárodního koncernu ZF. Ten v ČR zaměstnává 3 200 lidí a loni v tuzemsku utržil téměř 8,6 miliardy korun.  

LN: PPF prodala část Škody bývalému majiteli. Investiční skupina PPF miliardáře Petra Kellnera prodala 

desetiprocentní podíl ve strojírenské skupině Škoda Transportation firmě podnikatele Michala Koreckého, 

PPF cenu transakce nezveřejnila. Michal Korecký byl jedním ze spolumajitelům Škody před 100% převzetím 

holdingu společností PPF. 

LN: Scala se chce stát trojkou na trhu. Automobilka Škoda Auto dva týdny po zahájení prodeje eviduje 

velký zájem zákazníků o nový model Scala. Výrobce předpokládá, že by do konce letošního roku mohl prodat 

10 tisíc kusů. Podle vedení Škody by měla Scala vystřídat model Rapid na pozici třetího nejprodávanějšího 

vozu mladoboleslavské automobilky. 

 


